
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2565 ครั้งท่ี 2 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

............................................ 

ผู้มาประชุม  
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง ประธานสภา อบต.ห้วยบง ไทยรัตน์  หงษ์ทอง   

2. นายไพฑูรย์  คล้ายน้อย  รองประธานสภา อบต.ห้วยบง  ไพฑูรย์  คล้ายน้อย    

3. นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ เลขานุการสภา อบต.ห้วยบง  จีระประภา  เฉลิมชาติ   

4. นายสมเพ็ชร  น้อยนาท้าว สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  2  สมเพ็ชร  น้อยนาท้าว   

5. นายสามารถ  ฤทธิสิงห์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  3 สามารถ  ฤทธิสิงห์   

6. นางกรองกาญจน์  มีอิสระ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  4 กรองกาญจน์  มีอิสระ   

7. นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  5 เทพพิทักษ์  ทองสง่า   

8. นางพัณณิตา  หร่ายขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  6 พัณณิตา  หร่ายขุนทด   

9. นายสายัณห์  ผลยวง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  9  สายัณห์  ผลยวง   

10. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  10 สุคนธ์  ชอนขุนทด   

11. นายมงคล  โกลนโคกกรวด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  11 มงคล  โกลนโคกกรวด   

12. นายโอภาส  พร้อมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  12 โอภาส  พร้อมจันทึก    

13. นายสมชาย  อ่อนจู สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  13 สมชาย  อ่อนจู   

14. นายแหลม  กลางจอหอ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  14 แหลม  กลางจอหอ   

15. นางกุลรวี  ไกรสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  15 กุลรวี  ไกรสันเทียะ   

16. นายบรรเลิง  ทุมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  16 บรรเลิง  ทุมจันทึก   

17. นายวิชล  พันธ์แน่น สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  17 วิชล  พันธ์แน่น   

18. นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  18 ประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   

19. นางสาวรุ่งทิพย์  ม าขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  19  รุ่งทิพย์  ม าขุนทด    

20. นายผัด  สายจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  20 ผัด  สายจันทร์   

21. นายณัฐพล  อาจวิชัย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  21 ณัฐพล  อาจวิชัย   



ผู้มาประชุม  
  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

22. นายนเรตร  ทับขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  22 นเรตร  ทับขุนทด   

23. นายจ าเนียร  แสนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  23 จ าเนียร  แสนขุนทด    

24. นายสุเมธี  จันทสิทธิ์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  24 สุเมธี  จันทสิทธิ์   

25. นายศุภชัย  มือสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  25 ศุภชัย  มือสันเทียะ   
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายเม้า  หาญคงนอก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  7 ลา 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
          

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายเจริญ  บัวหลวงงาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เจริญ  บัวหลวงงาม  

๒. นายรุ่งเรือง  ภูพิชิต รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  รุ่งเรือง  ภูพิชิต   

๓. นายช านาญ  จิณรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ช านาญ  จิณรักษ์  

๔. นางปราณี  เฉลิมชาติ หัวหน้าส านักปลัด   ปราณี  เฉลิมชาติ   

๕. นางร าเพย  ชัยสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ร าเพย  ชัยสิทธิ์  

6. นางสาวสิริอร  จิณรักษ์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการกองการศึกษาฯ สิริอร  จิณรักษ์  

7. นายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วินัย  พวงจันทร์  

8. นางสาวดวงสุดา  เผือดนอก พนักงานจ้างเหมา ดวงสุดา  เผือดนอก  

9. นางสาวสุพัชนี  จูงสูงเนิน พนักงานจ้างเหมา สุพัชนี  จูงสูงเนิน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ประธานที่
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

 สมาชิกสภาฯ มาประชุม จ านวน 24 คน ไม่มาประชุม 1 คน เลขานุการสภาฯ จ านวน  1  คน     ครบองค์
ประชุม 

 “การด ารงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความ
อดทน เป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หม่ันเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เม่ือท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่
จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ”                                                                                                             
                                                                     พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
                                           พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา 27 มีนาคม 2523               

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 ประกาศอ าเภอด่านขุนทด เรื่อง อนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 
2565 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงได้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 
15 สิงหาคม 2565 เพ่ือพิจารณาญัตติต่างๆ นั้น เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง ไม่สามารถพิจารณาญัตติต่างๆ ให้แล้วเสร็จในสมัยประชุมฯ ได้ จึงได้ขอ
อนุญาตขยายเวลาประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 นับตั้งแต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม นายอ าเภอด่านขุนทด
จึงอนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565  นับตั้งแต่วันที่  16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป มี
ก าหนดไม่เกิน 15 วัน 

                                                                                           

 1.2 การป้องกันโรคโควิด (COVID-19) 
  ช่วงนี้โรคโควิด -19 ในพ้ืนที่มีการแพร่ระบาดเยอะ ถึงจะไม่มีอาการรุนแรง แต่
 ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเอง เลี่ยงการไปในที่ที่เป็นชุมชนหนาแน่น หรือไปก็ให้สวม
 หน้ากากอนามัยตลอดเวลา   

 

1.3 การศึกษาดูงานของบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าชุมชน 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรท้องถิ่นและผู้น าชุมชน ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565 สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าของ
โครงการ ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับประโยชน์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้อย่างยิ่ง 
สามารถที่จะน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้พัฒนาต าบลห้วยบง 
 

//1.4 นายชาน  รักจันทึก… 
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1.4 นายชาน  รักจันทึก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านน้อยพัฒนาเสียชีวิต 
 ด้วยนายชาน  รักจันทึก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านน้อยพัฒนาเสียชีวิต สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ใหญ่ชาน รักจันทึก 
และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ  อบต.ห้วยบง ที่ได้ไปร่วมเป็นเกียรติ ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลเพ่ือ
เป็นเกียรติและไว้อาลัยแด่ผู้วายชนม์ 
 

1.5 เชิญร่วมงานฌาปนกิจศพหลวงตาเชิด ที่วัดบ้านหนองใหญ่ 
 วันนี้เวลา 14.00 น. เรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ร่วมงานฌาปนกิจศพ
หลวงตาเชิด ซึ่งมีการจัดงานฌาปนกิจศพ ณ วัดบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาฯ     
ที่ไปทางเจ้าภาพจะได้ให้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลทุกท่าน 
  

1.6 ขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมสมทบผ้าป่าเพ่ือจัดซื้อรถกู้ชีพ 
 ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร ที่ได้ร่วมบริจาคสมทบผ้าป่า
เพ่ือจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพของฮุก 31 จุดต าบลห้วยบง ซึ่งได้ทอดผ้าป่าไปเมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2565 ณ วัดห้วยบง  
                            

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1  เม่ือวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565      
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

ประธานสภาฯ    ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ที่สมาชิกสภาฯ ได้รับ และตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ 

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด    แก้ไขหน้าที่ 12 ข้อความนายมงคล  โกลนโคกกรวด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 
10 แก้ไขเป็น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดแก้ไข เพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1  เมื่อวันจันทร์ที่ 
15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 24 คน  ครบองค์ประชุม  
 

มติที่ประชุม        รับรอง (รับรอง 23 เสียง   ไม่รับรอง  –  เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี  3         กระทู้ถาม 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4         เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 

//ระเบียบวาระที่  5… 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
  5.1 ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 วาระท่ี 2 แปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานการประชุม ให้สภาฯ และสภาฯ 

ได้ส่งให้กับสมาชิกสภาฯ แล้ว เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผล
พิจาณาแปรญัตติให้สภาฯ ทราบ 

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้ก าหนด
 ระยะเวลาและสถานที่ยื่นค าเสนอแปรญัตติ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. 
 ถึง 16.30 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และวันที่ 24 
 สิงหาคม 2565 เลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
 ต าบลห้วยบง และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
 2565 ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ ดังนี้  1. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด ประธาน
 กรรมการ 2. นายสุเมธี  จันทสิทธิ์ กรรมการ 3. นายณัฐพล  อาจวิชัย กรรมการและ
 เลขานุการ ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การเสนอค าแปรญัตติให้แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่มี 
 การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณให้คงเดิมทุกประการ 
 การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มี การสงวนค าแปญัตติ ไม่มี จึง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีสมาชิกสภาฯ ยื่นค าขอแปรญัตติอย่างใด 
 คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 การตั้งงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน รายการเท่าที่
 จ าเป็นแล้ว ดังนี้ 

   1. ค าแถลงงบประมาณ   ไม่มีการแก้ไข 
   2. หลักการและเหตุผล   ไม่มีการแก้ไข 
   3. (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
                                           ข้อย่อย 1 ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า..................... 
        ข้อย่อย 2 ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับ................ 
        ข้อย่อย 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
        ข้อย่อย 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป............... 
        ข้อย่อย 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ................. 
        ข้อย่อย 6 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง........... 
        ข้อย่อย 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง........... 
         ไม่มีการแก้ไข 
   4. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด 
 จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท จ่ายจาก
 เงินรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษี และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

    //1) แผนงานบริหารทั่วไป...   
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        1) แผนงานบริหารทั่วไป  ตั้งไว้ 15,047,215 บาท 
        2) แผนงานรักษาความสงบภายใน  ตั้งไว้ 910,680 บาท 
        3) แผนงานการศึกษา  ตั้งไว้ 12,966,225 บาท  
        4) แผนงานสาธารณสุข  ตั้งไว้ 6,217,090 บาท 
        5) แผนงานเคหะและชุมชน  ตั้งไว้ 700,000 บาท 
        6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้ 680,000 บาท 
        7) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ตั้งไว้ 1,165,000 บาท 
        8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ตั้งไว้ 11,152,760 บาท 
        9) แผนงานการเกษตร  ตั้งไว้ 576,460 บาท 
        10) แผนงานงบกลาง  ตั้งไว้ 19,584,570 บาท  
         ไม่มีการแก้ไข 
 

มติที่ประชุม  ไม่แปรญัตติหรือแก้ไขแต่อย่างใด เห็นคงร่างฯ เดิม 
 

ประธานสภาฯ  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่น
 แปรญัตติขอ จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการคงร่างฯ เดิม ข้อบัญญัติ 
 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรายงานคณะกรรมการแปร
 ญัตติ 

 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 24 คน ครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชมุ  เห็นชอบ (รับรอง 23 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง) 
 

ประธานสภาฯ  ก่อนที่จะถึงวาระท่ี 3 การลงมติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
 หรือไม่ 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมสภาฯ 
ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบเพ่ิมเติมว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสาม
ท่าน ท่านมีหน้าที่ด าเนินการรับแปรญัตติ ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลาราชการ ตั้งแต่ปิด
ประชุมสภาฯ ครั้งรับหลักการ จ านวน 3 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง ซึ่งจะมีเวลา 24 ชั่วโมง 
อยู่สามช่วงเวลา ในกรณีนี้การประชุมสภาฯ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ มีระเบียบบังคับห้วงเวลา ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เสนอนายอ าเภอ
เพ่ือขออนุมัติ และให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่านายอ าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าว  

 
 
                                                                                                    // นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ...     
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นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ  การที่สมาชิกสภาฯ ไม่ได้เสนอค าแปรญัตติเข้าไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ก็ดี หรือไม่ได้เสนอค าแปรญัตติเอาไว้ก็ดี ผมเข้าใจว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคงรู้ระเบียบ
และขั้นตอนในการเสนอค าแปรญัตติ หลังจากที่อภิปรายในขั้นรับหลักการแล้ว เมื่อไม่มี
การส่งค าแปรญัตติหรือสงวนค าแปรญัตติ หลังจากที่สภารับหลักการแล้ว ผมก็ศึกษา
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติอีกครั้ง ว่ามีโครงการใด รายจ่ายใดที่เราพอจะส่งเสนอค าแปร
ญัตติบ้าง ก็ไม่มีรายการใดเพราะว่าโครงการแต่ละหมู่บ้านที่อนุมัติก็มีความจ าเป็น 
งบประมาณก็ไม่ได้มากพอที่จะตัดลดได้ ประมาณการรายรับที่ฝ่ายงบประมาณน าเสนอ
ฝ่ายบริหารเพ่ือประกอบรายจ่าย ถือว่าเป็นงบประมาณที่สมดุล สมาชิกสภาฯ หลายๆ 
ท่าน จึงไม่ได้เสนอค าแปรญัตติ หรือสงวนค าแปรญัตติให้แก่คณะกรรมการได้ 

  

นายมงคล  โกลนโคกกรวด การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณนี้
ด าเนินการได้เร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา งบลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีอยู่จ ากัด ส่วนมาก
จะเป็นงบประมาณด้านรายจ่ายประจ า หลายหมู่บ้านอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เข้าใจ และอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจด้วย แต่ถือว่าช่วงหลายปี
ผ่านมานี้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานแต่ละหมู่บ้านได้รับการพัฒนาดีขึ้นตามล าดับ 

 

นายสุเมธี  จันทสิทธิ์  ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้านรายรับ 
รายจ่ายถือเหมาะสม เพราะว่าต าบลห้วยบงมี 25 หมู่บ้าน ถือว่าเป็นต าบลใหญ่ ขอให้
ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดตั้งหรือทบทวนกลุ่ม อปพร. 
การพัฒนากลุ่มแม่บ้าน และกลุ่ม อสม. ให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุ่ม อปพร. ผม
มองว่าอนาคตข้างหน้าจะมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือและป้องกันภัยให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน ต้องมีการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอย่างน้อยจัดฝึกอบรมปีละสาม
ครั้ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตั้งงบประมาณไว้น้อย 
เพราะต าบลห้วยบงมี 25 หมู่บ้าน ได้รับงบประมาณไม่กี่หมู่บ้าน ชาวบ้านอาจถาม
สมาชิกสภาฯ ว่าท าไมบางหมู่บ้านถึงได้ บางหมู่บ้านไม่ได้ก็จะสะท้อนไปยังสมาชิกสภาฯ 
ของหมู่บ้านนั้น และก่อนผู้รับเหมาเข้าด าเนินโครงการขอให้แจ้งผู้น าหมู่บ้านทราบด้วย 
การท าแผนขอให้ตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการของชุมชนหรือไม่ ปัญหาความ
เดือดร้อนมีเหมือนกันทุกหมู่บ้าน การพัฒนาขอให้พัฒนาไปพร้อมกันทั้งด้านน้ า ไฟฟ้า 
ถนน 

ประธานสภาฯ  เรื่องการฝึกอบรมหรือจัดต้อง อปพร.ก็เห็นด้วย เพราะการจัดกิจกรรม
หลายๆ อย่างที่ผ่านมาขาดการจัดระเบียบเรื่องการจราจร เนื่องจากไม่มีบุคลาการด้านนี้
ก็ขอสนับสนุน แต่เมื่อมาท าหน้าที่แล้วก็อยากให้ท าด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริง  มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกอภิปรายเพ่ิมจะขอมติในวาระ
สาม ขั้นลงมติ 

 

  วาระท่ี 3 ลงมติ 
 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตราเป็นข้อบัญญัต ิ

 

//เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 24 คน  ครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (เห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง  1  เสียง)    
          

ประธานสภาฯ  เชิญผู้บริหารได้กล่าว หรือแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุม 
 

นายกฯ  ขอบคุณประธานฯ สมาชิกสภาฯ รองนายกฯ เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน วันนี้เป็น
วันลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอแปรญัตติ เห็นว่ามีความเหมาะสม ถือว่าเป็นการ
ท าข้อบัญญัติที่สมดุล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งไว้ 69,000,000 บาท ถือว่าเยอะ
กว่าทุกปีที่ผ่านมา ต้องตั้งงบลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10% ก็จะรวมการจัดซื้อรถเก็บขยะ 
2,500,000 บาท ด้วย สิ้นปีงบประมาณปี 2565 นี้ต้องรอดูว่าจะเหลือเงินสะสม
เท่าไหร่ หมู่บ้านไหนที่ไม่มีโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2566 ก็จะจัดสรรงบประมาณจากเงินสะสมครั้งต่อไป แจ้งว่าโครงการตามข้อบัญญัติ
จะล่าช้ากว่าโครงการใช้จ่ายเงินสะสมก็ต้องรอสักระยะหลังจากประการใช้ข้อบัญญัติ 
เรื่องการอบรม อปพร. นายกฯก็ให้ความส าคัญอยู่ก็อยากให้มี ช่วงนี้พนักงานส่วนต าบล
ก็ยังไม่เข้าใจในการท างานในหน้าที่ของตนเอง และมีหลายต าแหน่งที่จะโอน (ย้าย) เรื่อง
การศึกษาดูงานทั้งผู้น าชุมชน และกลุ่มอาชีพที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์ ผู้น าทุกท่าน
สนใจและตั้งใจเรียนรู้ ขอให้น าความรู้ประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
หมู่บ้าน ชุมชน    

     

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 - ไม่มี  

 

ประธานสภาฯ  พักการประชุม รับประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา 13.00 น.  เริ่มประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  7    เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   เรื ่องพนักงานส่วนต าบลห้วยบง หลายต าแหน่ง ที่มีความประสงค์จะ
 โอน (ย้าย) ในฐานะสมาชิกสภาฯ ก็มีความห่วงใย ในเรื่องการบริหารงาน ฝ่ายแผน 
 ผู ้อ านวยการกองช่าง  คนที ่จะมาแทนไม่ทราบว่าจะมาช้าหรือเร ็ว  ต าแหน่ง 
 อ านาจหน้าที่จะปฏิบัติได้ตามต าแหน่งที่แทนหรือไม่ ถ้ามองกันตามปกติการย้าย
 เข้าย้ายออกของข้าราชการหลายๆ หน่วยงาน เป็นเรื่องปกติ แต่ของ อบต.ห้วยบง โอน (ย้าย)  
 หลายต า แหน ่ง  ไม ่ท ร าบว ่าพน ัก ง านม ีเ หต ุผ ลอย ่า ง ไ ร  ม ีป ัญหาด ้านการ
 ปฏิบัติงานหรือไม่ เรื่องที่สอง เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโซนล่างได้เห็น
 มานานแล้วว่ามีการรับซื ้อไม้จากหัวไร่ปลายนาของชาวบ้าน มีสถานที่ร ับซื ้อ
 ชัดเจน ติดถนนหมายเลข 4033 ตั้งเป็นที่รับซื้อ เกรงว่าต่อไปอาจมีชาวบ้านไป
 ตัดไม้บนเขาที่ป่าสงวนมาขายหรือไม่ แจ้งฝ่ายผู้บริหารหรือส่วนเกี่ยวข้องช่วย  

 
//สอดส่องดูแล… 
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  สอดส่องดูแล เรื่องที่สาม เรื่อง (ร่าง) พรบ.กัญชา กัญชง  พ.ศ... การด าเนินการ
 ต่างๆ ด้านครัวเรือนที่ปลูกได้บ้านละ 6 – 10 ต้น แต่ กฎหมายก็ย ังไม่ได้ระบุ
 ชัดเจนว่าต้องแจ้งหรือด าเนินการตามขั้นตอนอย่างไร  ส่วนตัวผมเองคิดว่าแม้
 จะมีกฎหมายก็ตาม ประโยชน์ในเรื ่องกัญชาก็เหมือนกับประโยชน์ในเรื ่องสาร
 เสพติดอื่น กลุ ่มที ่ได้ประโยชน์คือกลุ ่มนายทุน ประชาชนไม่ได้ร ับประโยชน์  
 สุดท้ายลูกหลาน เยาวชนก็จะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการเสพสารเหล่านี้  
 ฝากผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหาเหล่าอย่างไรใน
 อนาคต      

 

นายกฯ    การจัดประชุมให้ความรู้เรื่อง กัญชาที่เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมที่ผ่านมา 
 ก็จะเป็นการชี้แจงรายละเอียดด้านความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือมาท าความเข้าใจกับ
 ชาวบ้าน ในส่วนของสถานศึกษาก็เข้มงวดเรื่องนี้พอสมควร เกรงว่าเด็ก เยาวชน จะมัว
 เมากัญชา ก็ฝากผู้น าชุมชน สมาชิกสภาฯ ช่วยกันสอดส่องดูแล ให้ความรู้กับเด็ก 
 เยาวชน    

 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 ได้ส่งเอกสารการประชาคม
 หมู่บ้าน พร้อมรูปถ่ายต่างๆ ที่กองช่าง ไม่ทราบว่า อบต.ห้วยบง ได้ส่งเรื่องไปที่การไฟฟ้า
 ส่วนภูมิภาค อ าเภอด่านขุนทดแล้วหรือยัง หรืออยู่ในขั้นตอนไหน ฝากท่านประธานสภาฯ 
 ถึงผู้บริหารได้เร่งด าเนินการ 

 

นายกฯ    จะมีสองกรณีคือ 1.ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมสายดับ ภายใน
 ต าบล ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ส ารวจแล้ว ได้ 16 จุด 2.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน
 หมู่บ้าน อย่างกรณีของหมู่ที่ 18 ยังไม่มีเอกสารจากการไฟฟ้า มายัง อบต.ห้วยบง   

 

นายมงคล  โกลนโครกรวด   การยื่นเอกสารเรื่องต่างๆ กับส านักงานครั้งต่อไป ขอให้มีการลงลายมือชื่อ
 ผู้รับไว้เป็นหลักฐาน มีการลงหมายเลขรับไว้ชัดเจน 

 

นายสุเมธี  จันทสิทธิ์   เรื่องขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ผมเคยท าเรื่องขอไปหลายครั้ง  ทาง
 ไฟฟ้าได้มาประมาณราคาให้ ได้เอาหนังสือจาก อบต.ห้วยบง ไปยื่นที่การไฟฟ้า การ
 ขยายเขต ไฟฟ้ายังไม่มีความชัดเจน ถ้าประชุมครั้งหน้า อยากให้สภาฯ เชิญการไฟฟ้า
 ส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบด้วย 

 

นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า   การขยายเขตไฟฟ้า การไฟฟ้าเคยแจ้งว่าถ้า 100 เมตรแรกขยายฟรี และ
 ต้องมีบ้านหลังใหม่เกิดขึ้นท้ายซอยและต้องมีคนยื่นขอจึงจะขยายเขตให้ได้ 

 

นายสายัณห์  ผลยวง   การขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ในการขอต้องมีบ้านเลขที่อยู่การขยายเขตจะ
 ไปสิ้นสุด คนที่ขอต้องให้ อบต.รับรองว่า ถนนที่จะขยายเข้าไปนั้นต้องเป็นถนน
 สาธารณะ ถ้าจ านวนครัวเรือนเยอะก็จะด าเนินการได้รวดเร็ว 

 

ประธานสภาฯ   รายระเอียดเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า ประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป จะได้เชิญการ
 ไฟฟ้า ได้มาชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ไดท้ราบ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือ 
 

//เสนอแนะเพ่ิมเติม… 
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 เสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะ 
 ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
 ต าบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 

 

ปิดประชุมเวลา  14.30 น.  
 
                                       ลงชื่อ      จีระประภา เฉลิมชาติ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
        (นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ)    
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 
     
    ลงชื่อ   มงคล  โกลนโคกกรวด      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายมงคล  โกลนโคกกรวด) 
     
 ลงชื่อ       รุ่งทิพย์  ม าขุนทด         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวรุ่งทิพย์  ม าขุนทด) 
 
 ลงชื่อ    กรองกาญจน์  มีอิสระ        เลขานุการตรวจรายงานการประชุม  
                                                (นางกรองกาญจน์  มีอิสระ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


